Beszámoló a Fenntarthatósági Témahét és a „Mozdulj a klímáért!”
akcióhét programjairól

Helyszín: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium
Időpont: 2020. október 5-9.
Résztvevő diákok száma: 298
A program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Dr. Blahó János, Francziszti László, Gabnai Edit,
Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári Zsuzsanna, Seres Erzsébet

A témahét programjai:
1. Ökocímke vetélkedő
Az Agrárminisztérium felkérésére – a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai támogatásával – a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke kétfordulós versenyt
hirdetett középiskoláknak
Résztvevők: 1 csapat (Ottroba Tímea 11.A, Dorogi Lilla 10.B, Csajági Csenge 10.B, Mikulás Kata 10.B)
2. Mozdulj a klímáért!
Közlekedési szokások felmérése, zöld mérföldek gyűjtése – ezeket a biológia és kémia órákon a szaktanárok
vezetésével gyűjtik össze a diákok
Iskolai közösségi akció: ennek keretében ebben a tanévben a közösségben otthonról című feladatot
választottuk, amely során a tanulók által egyénileg megfogalmazott üzenetekből, képekből készítünk
montázst vagy képvideót.
Élőkép készítésre az idén nem kerül sor a járványügyi helyzet miatt.
Egyéni feladat: a virág élet témában rajzok, festmények és egyéb technikával készült kreatív alkotások vagy
versek születnek.
Interaktív feladat: rovarfelismerés szorgalmi ötösért (a zsibongóban kihelyezett plakáton)
3. Fenntarthatósági Témahét és Világ legnagyobb tanórája
Tematikus órák tartása a tematikus óratervek és projektvázlatok alapján
Online tanórák a Fenntarthatósági Témahéten:
10.06. Közösségi közlekedés
10.07. Élő bolygó jelentés
10.08. Energia-kaleidoszkóp
10.09. A mobil telefon újrahasznosítása
4. Dr. Blahó János igazgató úr előadása a fenntarthatósághoz és az akcióhéthez kapcsolódóan
10.13. 10.15 zsibongó
Résztvevő osztályok: 10.C,12.C, 12.B (biológia)

Tematikus órák
A Fenntarthatósági Témahét ajánlott óratervei közül az „A Föld üzeni, ébresztő!” című, a klímaváltozás
okaival és következményeivel foglalkozó órát választottuk. Az órákat a 10.B biológia, a 11.B biológia és a
11.B matematika csoportokban tartotta meg Oroveczné Egervári Zsuzsanna biológia szakos pedagógus és
Biros Tíria biológia-kémia tanár szakos hallgató.

Kapcsolódás a Fenntarthatósági Témahét online tanóráihoz

Dr. Blahó János igazgató úr előadása a fenntarthatósághoz és az akcióhéthez
kapcsolódóan
A Fenntartható jövő? című előadást a 10.C, a 12.B biológia és a 12.C osztályok tekintették meg. Az előadás
teljes anyaga elérhető: https://oroscafe.hu/2020/10/16/fenntarthato-jovo-dr-blaho-janos-eloadasa-video/
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Az akcióhéten résztvevő osztályokban osztályfőnöki, biológia és földrajz órák keretében került sor a
környezettudatos szemlélet fejlesztésére. Az idei évben a Mozdulj a klímááért! akcióhetet ötvöztük a
Fenntarthatósági témahét programjaival, tematikus óráival. Az órák részeként került sor a zöld mérföldek
összegyűjtésére is. Az utazásokat táblázatban rögzítettük.

10. B emelt matematika: 17 fő, 140 mérföld

10.B emelt biológia: 14 fő, 178 mérföld

11.D: 26 fő, 257 mérföld
11.B emelt biológia: 10 fő, 146 mérföld

9/8: 15 fő, 117 mérföld

10/8: 24 fő, 173 mérföld

7/8: 34 fő, 269 mérföld

10.C: 25 fő, 228 mérföld

12.A: 27 fő, 228 mérföld

9.B matematika: 9 fő, 80 mérföld

Iskolai közösségi akció
A kötelező feladatként elvégzendő iskolai közösségi akciót a járványügyi helyzetre tekintettel nem tudtuk a
hagyományos formában megszervezni, így a szokásos élőkép helyett az idén a közösségben otthonról feladatot
választottuk, ahol a diákok a biodiverzitással és a beporzó rovarok fontosságával kapcsolatos üzeneteket
fogalmaztak meg. Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. Az alkotó munkát és az
elkészült üzeneteket foglalja össze az alábbi kollázs.

Virtuálisan a beporzók nyomában
Sajnos közös kirándulást nem tudtunk szervezni, helyette egy játékra hívtuk iskolánk diákjait. Sokan
hibátlanul határozták meg a képeken lévő fajokat.

Felismered őket?
Az alábbiakban olyan beporzó rovarok képeit láthatod, amelyek szerencsére még elterjedtek
Magyarországon. Ha felismered őket, írd le a nevüket egy lapra a neveddel, osztályoddal együtt és
add le a biológia tanárodnak október 9. (péntek) 12.00-ig! Ha jó a megoldásod, szorgalmi ötöst
adunk érte!
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Egyéni és kiscsoportos feladatok
Az egyéni és kiscsoportos feladatok közül a Virág élet témában készítettek képet, írtak verset diákjaink.

Garabuczi Vanessza, 12.B osztályos tanuló hulladékokból készített lepkét formázó képet.

Melis Fanni 10. B osztályos tanuló verset írt és kollázst készített.

Melis Fanni: Vadrózsák és Liliomok
Szerelmes leányság. Kaptár ki értheti,
Áldott a virágpor, s földje mely' élteti.
Közrefog pirkadat, kristályos harmaton...
Vadrózsa levelek. Méh dalát hallgatom.
Törékeny Liliom. Zizzenő szép mesék...
Tövisek, mély hegek. Megcsikart gyengeség.
Gyomok és nagy gazok... Kitépem-Visszanő.
Vadrózsa, Liliom. Kihímzett keszkenő.'
Megsorvadt-megtörött, lehullott levelek.
Elmúlott szép tavasz... Sohasem feledek.
Zümmögés-suttogó. - Kókadást kibirom.'
Beporzott Vadrózsa, fonnyadó Liliom.

Bónus Lora, Csernus Dominika, Dohar Emma, Ferenczi Anett 9.A osztályos tanulók munkája.

Bukta Fruzsina, Melis Fanni, Szabó Máté 10. B osztályos tanulók munkája

Mikulás Kata, Neller Alexa, Nemes Miklós 10.B osztályos tanulók munkája.

7/8 osztályos tanulók munkája

Tomozi Vince Kolos, Gelegonya Bence, Hocz Linett, Tóth-Kása Szonja, Pölös Nelli, Bogár Viktória 7/8
osztályos tanulók munkája

